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PROCESSO DE REVISÃO DOS ARTIGOS – INFORMAÇÃO AOS AUTORES

*Os prazos são aproximativos e devem ser utilizados apenas para fins de 
orientação)

** Pode haver modificações nesta linha do tempo em caso do uso de preprints 
na avaliação

Linha do tempo Etapa Comunicação

Recepção da 
primeira versão do 
artigo

Com uma semana

Todos os artigos são 
recebidos pelos editores 
da revista, que verificam 
se a submissão está 
completa e segue as 
diretrizes da revista.

Um editor é indicado para 
acompanhar a submissão

Caso o artigo não se 
enquadre na linha 
editorial da revista, a 
submissão é arquivada e 
o autor, avisado.

Com duas semanas Verificação de plágio e 
adequação ao template 
pelo/a secretário/a de 
redação.

Em caso de plágio ou 
autoplágio o artigo é 
recusado em definitivo. 

Em caso de não 
adequação ao template, 
o/a autor/a é informado 
das correções que 
devem ser feitas no 
manuscrito

Com até um mês Revisão do artigo pelo 
comitê editorial (desk 
review), seguindo 
critérios de: Amplitude 
internacional; Clareza 
metodológica; 
Originalidade; 
Qualidade e atualidade 
das referências; e Caráter 
da pesquisa descritiva ou 
analítica

O/a autor/a é 
informado/a caso o 
artigo não atenda aos 
critérios e a submissão é 
arquivada. 



Se o artigo é aceito para avaliação

Com até dois meses As revisões são recebidas 
e avaliados pela equipe 
editorial. Os artigos 
podem ser:
(a) Aceitos com pequenas 
revisões;
(b) Aceitos com revisões 
substanciais;
(c) Receber uma 
recomendação de 
reescritura e resubmissão
(d) Recusados 

Editor/a encarregado/a 
pela submissão 
comunica o/a autor/a do 
resultado da avaliação e 
encaminha os pareceres.

Em caso de artigos 
Aceitos (com 
revisões menores 
ou substanciais) o/a 
autor/a é convidado/a a 
realizar as modificações 
sugeridas. O/a editor/a 
pode também pedir 
correções adicionais. 

Em caso de Artigos Aceitos com modificações substanciais

Com até dois meses Autor/a deve enviar uma 
nova versão do artigo, 
indicando no texto todas 
as modificações feitas a 
partir das sugestões dos 
pareceristas. 

O/a autor/a deve justificar 
qualquer correção 
sugerida que não tenha 
sido realizada

Editor/a acusa 
recebimento da nova 
versão do artigo 

Com até duas 
semanas

Editor/a encarregado/a 
checa se a modificações 
foram feitas e se o artigo 
se encontra em condições 
de publicação. Após a 
conferência o/a editor/a 
pode:
(a) Aceitar o artigo para 
publicação 
(b) Solicitar que o/a 
autor/a faça eventuais 
modificações solicitadas 
pelos pareceristas e que 
não tenha sido integradas 
à versão revisada do 
texto.
(c) Recusar 
definitivamente textos 
que não tenham 
atendido a maior parte 
das sugestões dos/as 
revisores. 

Editor/a encarregado 
pela submissão 
comunica o/a autor/a do 
resultado da avaliação.

Editor/a encarregado/a 
instruções sobre 
a revisão final dos 
originais e processo de 
tradução, se necessário.



Se o artigo é aceito para publicação

Com até duas 
semanas

Autor/a deve providenciar 
versão traduzida do texto 
para inglês no caso dos 
artigos submetidos em 
português, francês ou 
espanhol.

Editor/a confirma o 
recebimento da tradução 
e informa ao autor a 
realização do processo 
de conferência

Com até um mês Editor/a encarregado/a 
faz a conferência das 
traduções encaminhadas 
pelos autores. Ele/a pode:
(a) Aceitar a tradução
(b) Solicitar correções 
(indicadas no texto)
(c) Solicitar uma nova 
tradução ou uma revisão 
substancial da tradução, 
sob justificativa. 

Editor/a encarregado/a 
informa ao autor 
resultado da conferência 
da tradução

Com até um mês É feita uma revisão de 
forma nos textos em 
inglês. Editor envia 
documento revisado para 
conferência dos autores

Autores são convidados 
a verificarem as 
mudanças sugeridas 
pelos revisores

Com até um mês Editor/a verifica se são 
necessárias informações 
adicionais ou ajustes no 
texto. 

Editor/a encarregado/a 
entra em contato com os 
autores 

Publicação

Com até um mês Editor-executivo inclui o 
artigo no planejamento 
das edições

O/a autor/a é informado 
sobre a data de 
publicação do artigo

Com até oito meses A versão diagramada do 
artigo é enviada ao autor

O/a autor/a é convidado 
a fazer uma correção 
final das provas 

Com até dois meses O artigo é publicado O/a autor/a é informado 
da publicação do artigo. 
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